Образец № 9
към Договора за доставка на природен газ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № .................

Ние, Търговска Банка ................................, с адрес: ........................................ сме
уведомени, че между “БУЛГАРГАЗ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София,
ул. “Петър Парчевич” № 47, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175203485 в качеството
Ви на Доставчик и “.........................................................“........, със седалище и адрес на
управление: ......................................................................................., вписано в Търговския
регистър с ЕИК .................................. в качеството му на Клиент е сключен Договор №
......../........................ г. за доставка на природен газ.
В съответствие с договорените условия, Клиентът следва да представи във Ваша полза
гаранция за плащане.
В изпълнение на това, ние Търговска Банка ............................................., с адрес:
........................................ се задължаваме неотменяемо, безусловно и безрезервно, независимо
от валидността и действието на горепосочения договор, както и от възраженията на Клиента
или на трети лица, да платим на “БУЛГАРГАЗ” ЕАД при първо Ваше поискване всяка сума
или суми, ненадвишаващи общ максимален размер от…............................. лева
(................................... словом), след получаването на Вашето надлежно подписано от лице,
законно представляващо дружеството и подпечатано искане за плащане, деклариращо че
Клиентът “.....................................................”......., не е изплатил на “БУЛГАРГАЗ” ЕАД
дължима сума по Договора за доставка на природен газ, в това число неустойки и
обезщетения.
С оглед установяване автентичността на Вашето писмено искане за плащане, същото
следва да ни бъде представено, чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви
банка, потвърждаваща верността на положените подписи.
Настоящата гаранция влиза в сила от датата на издаване й, като същата ще е валидна до
............ година., т.е гаранцията изтича изцяло и автоматично в случай, че до 1600 часа на
........................ година, искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в
Търговска Банка ................................ на адрес: ..........................................................................
След тази дата ангажиментът на Търговска Банка ................................ се обезсилва
независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не.
Настоящата гаранция се отнася лично за Вас, като всякакви искания за плащане по нея
могат да бъдат заложени или прехвърлени в полза на трето лице, единствено след
получаване на наше изрично предварително съгласие.
Банковата гаранция може да бъде освободена, преди изтичане на валидността й, само
след връщане на оригинала в Търговска Банка .................................
Валидно за тази банкова гаранция е законодателството на Република България.

Търговска Банка ................................
(подпис и печат)

